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B7-0000/2012

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Conferência sobre as Alterações Climáticas 
em Doha (COP 18)
(2012/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(CQNUAC) e o Protocolo de Quioto à CQNUAC,

– Tendo em conta os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas, realizada em Bali, em 2007, e o Plano de Ação de Bali (Decisão 1/COP 13),

– Tendo em conta a 15.ª Conferência das Partes (COP 15) na CQNUAC e a 5.ª Conferência 
das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP5), realizada em
Copenhaga, Dinamarca, de 7 a 18 de dezembro de 2009, e o Acordo de Copenhaga,

– Tendo em conta a 16.ª Conferência das Partes (COP 16) na CQNUAC e a 6.ª Conferência 
das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP6), realizada em 
Cancún, México, de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2010, e os Acordos de Cancún,

– Tendo em conta a próxima 17.ª Conferência das Partes (COP 17) na CQNUAC e a 7.ª 
Conferência das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP 7), que se realizou em Durban, 
África do Sul, de 28 de novembro a 9 de dezembro de 2011 e em especial as decisões 
relativas à Plataforma de Durban para um Reforço da Ação,

– Tendo em conta a próxima 18.ª Conferência das Partes (COP 18) na CQNUAC e a 8.ª 
Conferência das Partes ou Reunião das Partes no Protocolo de Quioto (COP/MOP 8), que 
terá lugar em Doha, Qatar, de 26 de novembro a 8 de dezembro de 2012,

– Tendo em conta o Pacote sobre o Clima e a Energia da UE, de dezembro de 2008, 

– Tendo em conta a Diretiva 2008/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, que altera a Diretiva 2003/87/CE, a fim de incluir as atividades da 
aviação no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade1,

– Tendo em conta a sua resolução de 4 de fevereiro de 2009 intitulada "2050: O futuro 
começa hoje – Recomendações com vista a uma futura política integrada da UE sobre as 
alterações climáticas"2,

– Tendo em conta as suas resoluções de 25 de novembro de 2009 sobre a estratégia da UE 
para a Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas3 de 10 de fevereiro de 
2010 e sobre os resultados da Conferência de Copenhaga sobre as Alterações Climáticas 

                                               
1      JO L 8, 13.1.2009, p. 3.
2      JO C 67 E de 18.3.2010, p. 44.
3 JO C 285 E de 21.10.2010, p. 1.



PE491.328v01-00 4/8 RE\905629PT.doc

PT

(COP 15)1, de 25 de novembro de 2010, sobre a Conferência sobre as Alterações 
Climáticas em Cancún2 e 16 de novembro de 2011 sobre a Conferência sobre as 
Alterações Climáticas em Durban (COP 17)3, 

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de março de 2012 sobre um Roteiro de transição 
para uma economia hipo-carbónica competitiva em 20504,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 9 de março de 2012 sobre o seguimento da 
17.ª Conferência das Partes (COP 17) na CQNUAC e a sétima sessão da Conferência das 
partes no Protocolo de Quioto (MOP 7) (Durban, África do Sul, 28 de novembro - 9 de 
dezembro de 2011),  

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 15 de maio de 2012 sobre o financiamento 
da luta contra as alterações climáticas, 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 18 de julho de 2011, sobre a diplomacia 
climática da UE,

– Tendo em conta o relatório de Síntese do Programa das Nações Unidas para o Ambiente 
(UNEP) de novembro de 2011 intitulado "Bridging the Emissions Gap",

– Tendo em conta as perguntas orais ..... da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar apresentadas nos termos do artigo 115.ºdo Regimento, e tendo em 
conta as declarações do Conselho e da Comissão,

– Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que as decisões da Plataforma de Durban para um Reforço da Ação (o 
Pacote Durban) reconhecem que as alterações climáticas representam uma ameaça urgente 
e potencialmente irreversível às sociedades humanas e ao planeta, exigindo assim um 
tratamento a nível internacional por todas as Partes,

B. Considerando que o Pacote Durban estabeleceu em princípio as fundações de um acordo 
global, ambicioso, juridicamente vinculativo a nível internacional implicando todas as 
partes, a alcançar até 2015 e a implementar até 2020, 

C. Considerando que a Conferência de Doha (COP 18) deve alicerçar-se no impulso atingido 
em Durban para assegurar que um acordo juridicamente vinculativo global continue a ser 
prosseguido e seja finalizado em 2015,

D. Considerando que esse acordo global juridicamente vinculativo deve ser coerente com o 
princípio das "responsabilidades comuns mas diferenciadas" devendo reconhecer a 
necessidade de todos os principais emitentes adotarem objetivos ambiciosos e suficientes 
para a redução das emissões de gases com efeito de estufa,

                                               
1 JO C 341 E de 16.12.10, p. 25.
2 JO C 99 E de 3.4.2012, p. 77.
3 Textos aprovados, P7_TA(2011)0504.
4 Textos aprovados, P7_TA(2012)0086.
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E. Considerando que o Pacote Durban só tomou nota da divergência na mitigação até 2020, e 
que os compromissos existentes são insuficientes para cumprir o objetivo de limitar o 
aumento global anual médio da temperatura à superfície a 2ºC ("o objetivo 2ºC"), e por 
conseguinte há três questões a resolver com a maior prioridade na Conferência de Doha,  

F.  Considerando que, de acordo com provas científicas apresentadas pelo painel 
intergovernamental sobre as alterações climáticas (IPCC), o objetivo dos 2ºC requer que 
as emissões globais atinjam o seu máximo em 2015, sejam reduzidas em, pelo menos, 
50% por comparação com 1990 até 2050 e continuem a declinar depois disso;  
considerando que a UE deve, portanto, esforçar-se por obter ações concretas e a sua 
implementação efetiva antes de 2020,

Plataforma de Durban para um Reforço da Ação

1. Acolhe favoravelmente a instituição do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre a Plataforma de 
Durban para o Reforço da Ação e nota que a Decisão 1/CP 17 requer que o Grupo dê 
urgentemente início aos seus trabalhos em direção ao desenvolvimento de um protocolo, 
instrumento jurídico ou resultado acordado legalmente vinculativo nos termos da 
Convenção aplicável a todas as Partes, e que termine os seus trabalhos o mais rapidamente 
possível e o mais tardar em 2015; toma nota ainda que os seus trabalhos devem ser 
informados pelo Quinto Relatório de Avaliação do IPPC que deverá ser apresentado em 
2014;

2. Nota que, paralelamente, o Pacote Durban requer que o Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre 
a Ação Cooperativa a Longo Prazo atinja os seus objetivos acordados pela Conferência de 
Doha;

3. Nota com alguma preocupação, por conseguinte, a ausência de progressos até agora, em 
2012, e em especial a posição de obstrução de determinadas Partes nas conversações de 
Bona que se realizaram em maio de 2012;

4.   Está por conseguinte convicto que todas as instituições da União Europeia têm a 
responsabilidade, antes da Conferência de Doha, de se dedicarem a uma diplomacia 
climática intensiva e à construção de alianças internacionais para assegurar que os 
compromissos do Pacote Durban sejam honrados e que o processo da CQNUAC seja 
integrado num novo regime multilateral a acordar até 2015;

Protocolo de Quioto - 2º período de compromisso  

5. Apoia a decisão das Partes, como refletida no Pacote Durban, de acordar um segundo 
período de compromisso do Protocolo de Quioto, a ter início a 1 de janeiro de 2013, e 
como transição para um novo regime internacional que implique todas as Partes, o qual 
deverá estar em vigor em 2020;

6. Apela à adoção em Doha das alterações necessárias para que o segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto possa ter início imediatamente, numa base 
provisória;

7. Nota a promessa que consta da Decisão 1/POC 7 do Pacote Durban de que a data final do 
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segundo período de compromisso será decidida na Conferência de Doha e, em particular, 
terminará quer em 31 de dezembro de 2017 ou 2020; 

8. Sublinha a necessidade de uma limitação das emissões ou de objetivos de redução 
quantificados (LEORQ) que deviam ter sido apresentadas pelas Partes em maio de 2012, a 
traduzir como alterações ao Protocolo de Quioto na Conferência de Doha, em 
conformidade com a Decisão 1/POC 7; nota que o transporte de unidades de quantidade 
atribuída (UQA) para o segundo período de compromisso é uma questão que deve ainda 
ser resolvida de maneira que assegure a maior integridade ambiental possível do Protocolo 
de Quioto; 

Défice de mitigação

9. Sublinha a urgência de todas as Partes aumentarem o seu nível de ambição entre o 
momento presente e 2020, a fim de ficarmos dentro do objetivo 2ºC; reitera, em especial, 
a necessidade urgente de progresso para encerrar o défice de gigatoneladas que existe 
entre os dados científicos e os compromissos atuais das Partes, de avançar com 
compromissos e ações para a redução das emissões que sejam mais ambiciosos que 
aqueles que constam do Acordo de Copenhaga, com base no princípio de uma 
"responsabilidade comum mas diferenciada", e de enfrentar as emissões dos transportes 
aéreos e marítimos internacionais e HFC, carbono negro e outros modificadores 
climáticos de vida curta, a fim de assegurar a coerência com o objetivo 2ºC;  

10. Relembra que, de acordo com as conclusões do Quarto Relatório de Avaliação IPCC, os 
países industrializados necessitam reduzir as suas emissões para 25-40% abaixo dos níveis 
de 1990 em 2020, enquanto que os países em desenvolvimento, como grupo, deveriam 
conseguir um desvio substancial abaixo da taxa de crescimento das emissões atualmente 
previstas, na ordem dos 15-30%, em 2020;

Financiamento da luta contra as alterações climáticas

11. Sublinha a necessidade urgente de evitar um défice de financiamento após 2012 (quando 
termina o período de financiamento rápido) e de trabalhar no sentido da identificação de 
uma via para potenciar o financiamento climático de 2013 a 2020; está convicto de que os 
compromissos concretos sobre o financiamento durante o período 2013-2020 são vitais;

12. Nota que são necessários mais trabalhos na Conferência de Doha para pôr em 
funcionamento o Fundo Climático Verde, como acordado enquanto parte dos acordos de 
Cancún;

Uso do solo, alterações do uso do solo e florestas (LULUCF) 

13. Acolhe com agrado a adoção da Decisão 2/COP 7 na Conferência de Durban, enquanto 
passo  em frente importante na introdução de regras de contabilidade robustas para o setor 
LULUCF; nota que a decisão prevê um programa de trabalho de dois anos, para examinar 
a necessidade de uma contabilidade mais global a fim de assegurar a integridade 
ambiental da contribuição do setor para a redução das emissões;

Redução de emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+)
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14. Acolhe favoravelmente a adoção em Durban de decisões relativas a financiamento, 
salvaguardas e níveis de referência; crê que devem ser feitos mais progressos em Doha, 
em especial quanto à avaliação técnica dos níveis de referência florestais; nota ainda que a 
REDD+ tem um importante papel a desempenhar na redução do défice de mitigação até 
2020;

Aviação e transporte marítimo internacionais

15. Reitera o seu apelo a que se criem instrumentos internacionais com objetivos de redução 
das emissões globais para diminuir o impacto climático do transporte aéreo e marítimo 
internacional; continua a apoiar a inclusão da aviação no regime europeu de comércio de 
emissões.

Diplomacia climática

16. Sublinha que a UE deve continuar a agir construtivamente nas negociações climáticas 
internacionais e que a diplomacia climática da UE deve ser mais desenvolvida por todas 
as instituições da UE antes de Doha, sob a égide do SEAE, com o objetivo de apresentar 
um perfil da UE mais claro quanto às questões climáticas, de dar uma nova dinâmica às 
negociações climáticas internacionais e de encorajar os parceiros em todo o mundo a 
introduzirem também reduções vinculativas das emissões e uma mitigação das alterações 
climáticas adequadas, bem como medidas de adaptação;

17. Sublinha, neste contexto, a importância de a União Europeia, enquanto grande agente 
internacional, falar com "uma voz" na Conferência de Doha, procurando obter progressos 
em direção ao acordo internacional e permanecendo unida a esse propósito;

Delegação do Parlamento Europeu

18. É seu entender que a delegação da UE desempenha um papel vital nas negociações sobre 
as alterações climáticas e, por conseguinte, considera inaceitável que os deputados ao 
Parlamento Europeu não tenham podido participar nas reuniões de coordenação da UE em 
anteriores Conferências das Partes; espera que, pelo menos, o presidente da delegação do 
Parlamento Europeu seja autorizado a participar nas reuniões de coordenação em Doha;

19. Observa que, em conformidade com o Acordo-Quadro concluído entre a Comissão e o 
Parlamento Europeu em novembro de 2010, a Comissão deve facilitar a inclusão de 
deputados ao Parlamento Europeu, na qualidade de observadores, nas delegações da 
União que negoceiam acordos multilaterais; recorda que, em conformidade com o Tratado 
de Lisboa (artigo 218.º do TFUE), o Parlamento Europeu deve dar a sua aprovação à 
celebração de acordos entre a União e países terceiros ou organizações internacionais;

°

°         °

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e ao Secretariado da CQNUAC, 
solicitando a sua distribuição a todas as Partes Contratantes que não pertençam à União 
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Europeia.


